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Belangrijke data:
7 november

Studiedag team; Alle kinderen zijn vrij!!

8 november

Lichtjesoptocht in Krakeel; Groep 1/2, vanaf 18 uur.

5 december

Sinterklaasfeest op school, de kinderen zijn om 12 uur vrij!

21 december

Kinderen zijn om 12 uur vrij, start van de kerstvakantie!

2018

Mededelingen:
-

Helaas is juf Laura ziek. Vandaag was meester Tim in de groep, morgen komt juf Tineke. Zij vallen beide
in binnen onze stichting.
Komende woensdag heeft het team een studiedag, alle kinderen zijn dan vrij! Het team krijgt een
scholing over ‘Zien!’. ZIEN! brengt het sociaal- emotioneel functioneren van kinderen van groep 1
t/m groep 8 systematisch in kaart. ZIEN! geeft inzicht in de eventuele ondersteuningsvragen op
het gebied van het sociaal-emotioneel functioneren en helpt de leerkracht om het g edrag van
het kind beter te begrijpen.

Kijkavond
Voor de herfstvakantie hadden we een kijkavond georganiseerd over het thema van de Kinderboekenweek
‘Vriendschap’! Wat was er een mooie opkomst!! Tijdens de avond was er een speurtocht door de hele school,
het woord wat we zochten was ‘vriendenboekje’.
U heeft vast ook de mooie puzzel bij de ingang gezien! Op deze puzzel staan kinderen die samen aan het spelen
zijn en aan het lezen zijn; het past bij de Kinderboekenweek, maar ook zeker bij obs Apollo!! De namen van alle
kinderen op onze school staan er achter op. De vader van Jaimy uit groep 1/2A, Arno, heeft ons hierbij
geholpen; hartstikke bedankt daarvoor!

Koffie ochtend
Op 16 oktober was de zakelijke ouderochtend. Fijn dat er weer betrokken ouders op school kwamen! De
volgende ochtend staat gepland op maandag 14 januari, vanaf 8.30 uur. U kunt tijdens deze ochtend gewoon
binnen komen lopen met vragen en/of opmerkingen. Koffie en thee staat voor u klaar!
Verkeersveiligheid in en om school
Vandaag is er een groepje mensen ( scholen en wijkagent) bijeen gekomen om het te hebben over de
verkeersveiligheid rond school. Vooral bij het wegbrengen en ophalen doen zich onveilige situaties voor. Op de
agenda stonden punten om dit wellicht te kunnen verbeteren. ( een voorkeurs rij richting / meer met de fiets of
lopend naar school komen / enz..)
Graag praten wij hierover nog een keer door met dezelfde groep, aangevuld met ‘verkeers’-ouders. Dus;

denk je graag mee over de verkeersveiligheid rondom school?? Geef dat dan
even aan bij juf Nicolet! Er volgt dan een uitnodiging voor een volgend overleg.

PBS
Bij ons op school werken wij volgens de methode
Positive Behaviour Support. Dat betekent dat wij veel
aandacht besteden aan het positieve gedrag van de
kinderen.
Wij vinden de volgende waarden erg belangrijk;
Respect, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Even een herhaling van wat er de afgelopen tijd in de
nieuwsbrief stond:

- De regels bij ons op school
- Uitleg over de
gedragsincidentenregistratie
- Veiligheid bij het naar huis gaan

Schoolfruit
Beste ouders en verzorgers,
Vanaf 13 november t/m 20 april krijgen uw kinderen op school gratis drie stuks
groente en fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-schoolfruit
programma! Ook zullen er lessen gegeven gaan worden over fruit, groente en
gezonde voeding.
Door mee te doen aan het EU-schoolfruit programma leren kinderen spelenderwijs
om verschillende soorten fruit en groente te eten.
Dat is niet alleen gezond maar ook leuk!
DE DRIE VASTE GROENTE EN FRUITDAGEN
OP ONZE SCHOOL WORDEN:
DINSDAG – WOENSDAG – DONDERDAG
(op deze dagen hoeft u uw kind geen fruit mee te geven, wanneer
hij/zij iets niet lust, wel graag iets anders meegeven)
Wilt u weten welke stuks groente of fruit uw kinderen ontvangt dan kunt u zicht inschrijven voor de nieuwsbrief
voor ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief.

Jong Krakeel en Actief Jong Hoogeveen
Vanaf dit jaar moeten alle kinderen van groep 5-8, die mee willen doen aan het naschools aanbod in Krakeel,
zich aanmelden via de website www.actiefjonghoogeveen.nl. Op deze website staan nog veel meer leuke
activiteiten! Ga snel kijken!
Waar je altijd naar binnen kunt lopen:
- Sport en Speel: Elke woensdagmiddag 14.15 – 15.15 uur

Krajicek Playground

Gratis

Er staan nieuwe activiteiten op de website; je kunt je nog opgeven!!

Ingekomen stukken:
Vanuit de gemeente Hoogeveen:

Gratis beweegfeest voor 0-6 jarigen
Vrijdagmiddag 23 november vindt er weer een beweegfeest plaats voor 0-6 jarigen, dit keer in het
Activum in Hoogeveen. Willen jullie de poster in de bijlage opnemen in de nieuwsbrief, plaatsen op
het ouderportaal en/of ophangen in de school? Alleen samen kunnen we er een geslaagd
beweegfeest van maken!

Kindermenu 2.0, doen uw leerlingen mee?
Als het goed is hebben alle basisscholen in Drenthe van IVN post ontvangen over het Kindermenu
2.0. Dit is een wedstrijd voor basisschoolleerlingen om een gezond en lekker recept te bedenken
voor op de menukaart van Drentse restaurants. Wij hopen dat jullie deze wedstrijd actief promoten
bij de kinderen of tijdens de les aan de slag gaan om een gezond recept te bedenken. Maandag 19
november komt de jury voor de gemeente Hoogeveen bij elkaar. De jury bestaat uit Gelco Groote
(eigenaar Schippershuus), Geralda Eilander (diëtiste Diadem), Erwin Slomp (wethouder gemeente
Hoogeveen) en Leoni Pleiter (JOGG-regisseur gemeente Hoogeveen). De jury kijkt uit naar de vele
inzendingen!

